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§ 82. 
 

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności 
w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111 
Ustawy, oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa 
własności przemysłowej, przeprowadzanej nie rzadziej niż raz na cztery lata.  

 
2. Ocena, o której mowa w ust. 1 może zostać przeprowadzona w terminie 

wcześniejszym, niż określony w ust. 1, z zastrzeżeniem § 122 ust. 4. na wniosek 
kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest 
zatrudniony. Wniosek składa się do Rektora lub do właściwej osoby 
reprezentującej pracodawcę na podstawie pełnomocnictwa Rektora: właściwego 
prorektora albo właściwego dziekana.  

 
3. Ocena nauczycieli akademickich w zakresie wypełniania obowiązków 

dydaktycznych dokonywana jest z uwzględnieniem oceny dokonywanej  
co najmniej raz w roku akademickim przez studentów i doktorantów.  

 
4. Zasady zasięgania opinii studentów i doktorantów dotyczącej wypełniania 

obowiązków dydaktycznych przez ocenianego nauczyciela akademickiego  
i sposób ich wykorzystania, określa załącznik Nr 9 do niniejszego Statutu.  

 
5. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu nieobecności w pracy 

wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, 
urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby 
wojskowej lub służby zastępczej.  

 
6. Bieżąca ocena nauczycieli akademickich jest obowiązkiem ich bezpośrednich 

przełożonych. Zasady, kryteria i tryb dokonywania okresowych ocen nauczycieli 
akademickich w Uczelni określa załącznik Nr 9 do niniejszego Statutu.  

 
7. Okresowej oceny nauczycieli akademickich dokonują komisje określone  

w § 53 ust. 4 pkt 8-9 oraz § 57 ust. 1 pkt 13 niniejszego Statutu. 36  
 
8. Wynik oceny zatwierdza Rektor lub właściwa osoba reprezentująca pracodawcę 

na podstawie pełnomocnictwa Rektora.  
 
9. Od wyniku oceny, nauczycielowi akademickiemu przysługuje odwołanie, które 



wnosi się do komisji wymienionej w § 53 ust. 4 pkt 10 niniejszego Statutu, na 
zasadach określonych w załączniku nr 9 do Statutu.  

 
§ 83. 

 
1. Wnioski wynikające z oceny mają wpływ na:  

1) wysokość wynagrodzenia,  
2) awanse i wyróżnienia.  

 
2. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem 

akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego z jednej 
negatywnej oceny pracy.  

 
3. Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem 

akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwóch 
kolejnych ocen negatywnych. 


